Geachte collega’s,
In deze nieuwsbrief leest u over de prijswijzigingen en een nieuw opdrachtformulier. Daarnaast vindt u
meer informatie over cytologie-uitslagen in juli, de kortingsprijs voor WFFS bij het paard en een nieuw
profiel voor vogels. Wij wensen u veel leesplezier!
LABOKLIN prijswijzigingen
Per 1 juli worden zoals gebruikelijk onze prijswijzigingen doorgevoerd. In het document via de link
vindt u alle gewijzigde prijzen. De prijzen die hierin niet vermeld staan, blijven gelijk (type- en
drukfouten onder voorbehoud). Daarnaast zijn de nieuwe opdrachtformulieren met actuele prijzen en
actueel testaanbod bijna klaar. Zodra ze gereed zijn ontvangt u deze digitaal. De oude formulieren zijn
nog wel bruikbaar, maar houdt rekening dat de prijzen mogelijk niet kloppen.
Nieuw formulier Microbiologie
Vanwege het groeiend testaanbod, met als gevolg dat sommige testen niet meer op het formulier
Algemeen stonden, hebben we per 1 juli een nieuw formulier Microbiologie/Pathogeen detectie. Op dit
formulier staan alle testen die voorheen op de achterzijde van het formulier Algemeen stonden:
bacteriologisch en microbiologisch onderzoek, faecesonderzoeken etc.. Daarnaast staat de
pathogeendetectie via PCR op het nieuwe formulier; deze kunt u ook nog op het formulier Algemeen
terugvinden.
Uitslagen cytologie
In verband met vakanties kunnen de cytologische resultaten mogelijk een dag later zijn dan
gebruikelijk van 4 t/m 18 juli.
Actieprijs genetische test WFFS
Tot eind juli 2018 geldt voor de genetische test voor Warmblood Fetal Foal Syndrome een
kortingsprijs. De doorlooptijd is 4-6 werkdagen en benodigd is 1 ml EDTA-bloed of 20-30 haren met
haarwortel uit manen of staart.
Nieuw PCR profiel vogel
Per direct bieden we een nieuw PCR profiel aan voor vogels: PCR profiel vogel VI. Dit profiel omvat
PCR-testen voor Chlamydia, Polyomavirus en PDFD-virus. Benodigd is bloed en/of veren plus een
droge swab van conjunctiva+keel+cloaca.

Zoekt u antwoorden? Ons team staat voor u klaar. U kunt ons bereiken via telefoon en e-mail.
Met vriendelijke groet,
Team LABOKLIN Nederland
085 – 489 05 80
service.nl@laboklin.com

